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 مقدمة

اد لد ل اد أ سولر ولهدو الدهدو فن ك اد ل ديره ع �ه�ب اد�د ك �ه�و ف�ى�ب ا�لل ش�هيداً، 

لوك �هب مك سولهو وا�و هلن �لً فمبش� اً فن�   اً فنا�ي�لً إد�ب هللا اإذن�و فل� اجلً فصهب هللا فلهم فا

مني اً، فوضي هللا ��ك ادص� لاة ادله�د يك مص�لايح اد�دجب فمن�لوات ادهدا �ة، ف��ك ادت�لاعيك ده�م 

 .اإحسلن فإ للن فمك تبعهم إدب  هم ادد ك فلهم تسهيللً �ثي اً 

 :سمل اعد

ديك�هن ل�يد ول�هو، فخ�لتم سنبيلئ�و، فاخت�لو  ول�هدو م ل�داً  فقد اخت�لو هللا ل�ب لنو فتع�لدب

ن ك اإللالم ديكهن س�لر سن لنو فخلتم تش  علتو، ف�ل�ل اخت�لو ل�ب لنو نبي�و م�ك ا�يك األنبي�لء فن ن�و 

مك ايك األن لن اختلو � دك حلهة ه ا ادد ك فنقهتو مك ايك ل�لئ  ادن�لس فك�لنها ه�م سص� لب م ل�د 

، شلهل�لً سض�لءت دهن�لس ادره�م، فسن�لوت )1(ص �ب�لنع، فنخب�ة ُ�ــبّـ�ـلنعصهب هللا �هيو فلهم ُخه�ـّ 

ده��م ادس��بر، ث��م جع��ر ادخي  ��ة ف��ي ادثالث��ة ادق�� فن ادلىض��هة ادت��ي ���لن منه��ل سص�� لب األص�� لب 

فم�ع م�لدهم م�ك ادىض�ر فادلكلن�ة فق�د اجت� س �ه�يهم سن�لس مهئ�ت قه�هاهم اغض�لً , فتالم تهم األا� او 

مهم فخه ت مك إنزادهم ادلنزدة ادالئقة اهم، ف�لن ه ا ادض� ب خهيط�لً فحقداً دهم، فخهت مك احت ا

م��ك سص�� لب ادكى��  فادزندق��ة، فم��ك سه��ر األه��هاء فادب��دع، فم��ك ادجهه��ة فاد لق��ب اد��  ك اتخ�� فا 

فادت��لاعيك ده��م اإحس��لن ه��دفلً فغ ض��لً  ص��هاهن إد��يهم ل��هلمهم ادلس��لهمة  ص�� لاة ول��هل هللا 

اإلل��الم فحللت��و سن  تص��دفا ده��ؤالء �ش��ىلً دع��هاوهم فهتك��لً  اد لق��دة، فك��لن دزام��لً �ه��ب سنص��لو

 . إذ هم نقهتو فاد لمههن دو، فاد ااهن �نو, أللتلوهم؛ فحىلظلً �هب ايضة اإللالم 



فق��د سحبب��ت سن ستش��بو اه��ؤالء األنص��لو، فسل��هك ف��ي ل��هكهم �هـّ��ـني سحش��  ف��ي زم�� تهم، 

 :فيو ه ع اددوالة فسلليتهلف غبت سن سختلو دي جلنبلً مك جهانب اد ب �نهم ألقدم 

 مسلمو أهل الكتاب من اليهود في صدر اإلسالم األول والطعون التي وجهت إليهم  

فمضلهن ه ع اددوالة تنلفل سشه  ادداخهيك في اإللالم مك ادص لاة ادك ام فم�ك ادت�لاعيك 

 .دهم اإحسلن، ف�لنها مك قبر �هب اديههن ة ملك تع ضها دشيء مك ادنقد فادغلز

ن ص  جهدأ في ادتنبيو �هب سهلية ادلهضهع مك خالل تنلفدي دشخصيتيك منهم دتكهنل ف  

�ب��د هللا ا��ك ل��الم م��ك ادص�� لاة، ف�ع��ب األحب��لو م��ك ادت��لاعيك فل��أ�تىي : سنلهذج��ل دغي هل��ل فهل��ل

ث��م ادت جل��ة دهل��ل ت جل��ة تهي��ل ا لدهل��ل فتنب��ئ ���ك مكلنتهل��ل فتب�� ز , الإلش��لوة إد��ب ادطع��ك فيهل��ل

, دحض تهك ادطعهن ادت�ي فجه�ت إديهل�ل، فق�د جعه�ت دب ث�ي خط�ة ل� ت �هيه�ل في�وفضلئههلل، فت

 :فهي �لل  هي

 . فسلبلب اختيلوع, فهي ه ع ؛ ففيهل سهلية ادلهضهع: مقدمة

 . ذ�  نب ة �ك اد فا لت اإلل ائيهية: ادتلهيد

 )�بدهللا اك لالم (ذ�  سا ز ادداخهيك في اإللـــالم مك ادص لاة  :الفصل األول

 . ذ�  ادطعهن ادتي فجهت إديو: دلب ث األفلا

 . ادتع  ف اعبدهللا اك لالم: ادلب ث ادثلني

 ). �عب األحبلو ـ وحلو هللا(ذ�  سا ز ادداخهيك في اإللالم مك ادتلاعيك  :الفصل الثاني

 . ذ�  ادطعهن ادتي فجهت إديو: ادلب ث األفل

 . ادتع  ف اكعب األحبلو: ادلب ث ادثلني

 . فيهل سهم ادنتلئج فسا ز ادتهصيلت، ثم قلئلة ادل اجعف: ادخلتلة



النئ ذأ ادء ال اد مك إ�طلء دل ة �ك اإلل ائيهيلت ؛ فذدك دالوتبلط ادهثيل ا�يك : التمهيد

�ثي��  مل��ل   ف ��و األ���الم اد��  ك ه��م م ��ر اددوال��ة فا��يك ه�� ا ادلص��طهح اد�� أ  كث��  نفوان��و �ه��ب 

 .األدسنة

؛ نسبة إدب ان�ي إل� ائير، فإل� ائير ه�ه  عق�هب ا�ك إل� لق جلع إل ائيهية : فلإلل ائيهيلت

فان�ه إل� ائير . �ب�دهللا: اك إا اهيم ادخهير �هيهم ف�هب نبينل سفضر ادصالة فسز�ب ادسالم، فمعنلع

هم سانلء  عقهب فمك تنللهها منهم فيلل اعد إدب �هد مهلب فمك جلء اع�دع م�ك األنبي�لء حت�ب �ه�د 

  .�يسب فحتب �هد نبينل م لد 

فق���د � ف���ها ا���لديههن م���ك ق���د م ادزم���لن، سم���ل م���ك آمن���ها اعيس���ب فق���د سص���بح  طه���ل �ه���يهم 

فسم�ل م�ك آم�ك اخ�لتم األنبي�لء فق�د سص�بح ف�ي ��دان ادلس�هليك، ف ع ف�هن الس�هلي سه�ر ) ادنصلوو(

 .ادكتلب

فدكك  شلو هنل إد�ب سن سه�ر ادكت�لب فإن ��لنها ه�م اديه�هن فادنص�لوو إال سن ادكث� ة ادك�لث ة 

 .   نخهت �ك ط  ل اديههن ألن مسل�ك اديههن آن اك �لنت في ادلد نة فمل جلفوهلمك األل

فمهلل �لن مصدو تهك اإلل ائيهيلت فقد سفضح �هللؤن�ل وحله�م هللا تع�لدب سنه�ل �ه�ب سقس�لم 

اهغها �ني فده آ ة، فح�دثها ��ك ان�ي إل� ائير فال ح� ج، فم�ك " انلًء �هب فهلهم د د ث ادنبي 

ال تص�دقها " فد �د ث ادنب�ي ص�هب هللا �هي�و فل�هم , )2"(فهيتبهس مقعدع مك ادن�لو � ب �هّي متعلداً 

 ). 3"(اآل ة....سهر ادكتلب فال تك اههم، فقهدها آمنل الل فمل سنزل إدينل

فقد سجلن اإلم�لم ش�يخ اإلل�الم اا�ك تيلي�ة وحل�و هللا تع�لدب اتقس�يلو األخب�لو اإلل� ائيهية م�ك 

 سقسلم  حيث قبهدهل فونهل إدب ثالثة

مل  عهم ص تو اأن نقر �ك ادنبي ص�هب هللا �هي�و فل�هم نق�الً ص� ي لً فذد�ك : القسم األول* 

�تعي��يك ال��م ص��لحب مهل��ب �هي��و ادس��الم اأن��و ادخض�� ، فق��د ج��لء ه�� ا االل��م ص��   لً �ه��ب دس��لن 

، سف ���لن د��و ش��لهد م��ك ادش�� ع  ؤ ��دع فه�� ا ادقس��م ص�� يح ) 4(�ل��ل وفاع ادبخ��لوأ ول��هل هللا 

 . مقبهل

مل  عهم � او اأنو  نلقض مل � فنلع مك ش �نل، سف �لن ال  تى�ل م�ع ادعق�ر، : القسم الثاني* 

 . فه ا ادقسم ال  صح قبهدو



مل هه مسكهٌت �نو، ال هه مك قبي�ر األفل فال ه�ه م�ك قبي�ر ادث�لني، فه� ا : القسم الثالث* 

ال تص�دقها سه�ر : " م�ك قهد�و ادقسم نتهقف فيو، فال نؤمك او فال نك او، فتجهز حكل تو دلل تق�دم 

 ).5"(ادكتلب فال تك اههم 

فه ا ادقسم غلدبو ملل ديس فيو فلئدة تعهن إد�ب سم�  ن ن�ي، فده� ا  خته�ف �هل�لء سه�ر ادكت�لب 

في مثر ه� ا اختالف�لً �ثي� اً، ف �أتي ��ك ادلىس�  ك خ�الٌف اس�بب ذد�ك، �ل�ل  � � فن ف�ي مث�ر ه� ا 

 .سلللء سص لب سهر ادكهف

 –س�ني مل لكت �نو ادش ع فدم  كك فيو مل  ؤ دع سف  ىندع  -مك ه ا ادقبير  ثم إذا جلء شيء

اط  ل ص يح ؛ فإن ��لن  –اد  ك دم  كهنها قبر إلالمهم مك سهر ادكتلب  –�ك سحٍد مك ادص لاة 

قد جزم او فهه �لدقسم األفل  قبر فال   ن، ألنو ال  عقر سن  كهن قد سخ ع �ك سه�ر ادكت�لب اع�د م�ل 

���ك تص��د قهم، فإن ���لن د��م  ج��زم ا��و ف��لدنىس سل��كك إد��ب قبهد��و ؛ ألن  ه��ي ول��هل هللا �ه��م م��ك ن

سف ملك للعو منو سقهو مك احتل�لل ادس�للع م�ك  احتللل سن  كهن ادص لاي قد للعو مك ادنبي 

سهر ادكتلب، فالليلل اعد مل تق و مك سن سخ  ادص لاة �ك سهر ادكتلب ��لن قه�يالً الدنس�بة دغي� هم 

 .يك فمك  هيهممك ادتلاع

سمل إن جلء شيء مك ه ا �ك اعض ادتلاعيك فهه ملل  تهقف فيو فال   ك�م �هي�و اص�دق فال 

 ). 6(� ب، فذدك دقهة احتللل ادسللع مك سهر ادكتلب ؛ دلل � فها او مك �ث ة األخ  �نهم

 فه ع هي اإلل ائيهيلت، فه ع هي سقسلمهل فحكم �ر قسم منهل فهم  ب�ل اع�د ذد�ك مق�لل: فاعد

دلغ ض سف مبطر سن  طعك في نقههل مك ادكتب ادس�لاقة، فإنل�ل تك�هن ادلالم�ة �ه�ب م�ك قبهه�ل نفن 

تل ��يص فد��م  لي��ز ا��يك م��ل  قب��ر منه��ل فم��ل  �� ن، ف��� ا تك��هن ادلالم��ة �ه��ب م��ك حش��  �تب��و منه��ل، 

 .فجعههل تىسي اً دكالم هللا تعلدب �لل صنعو جلل�ة مك ادلىس  ك �ىل هللا �نل ف�نهم سجلعيك

 : صل األولالف

 ذكر الداخلين في اإلسالم من الصحابة الكرام 

قبر ادش فع في ليلق تىلصير ه ا ادىصر ال اد م�ك اإلش�لوة إد�ب منزد�ة ادص� لاة وض�هان 

. هللا �هيهم، إذ هم �دفل اتع�د ر هللا ج�ر ف��ال ده�م، فثن�لء ول�هل هللا ص�هب هللا �هي�و فل�هم �ه�يهم

 .. هم �تلالً فلنة دطلل انل ادلقلم فدكك سشي  إدب اعضهلفده سوننل ذ�  ادنصهص ادهاونة في فضه



فادسلاقهن األفدهن مك ادله�لج  ك فاألنص�لو فاد�  ك اتبع�ههم اإحس�لن {  قهل هللا تعلدب * 

وضي هللا �نهم فوضها �نو فس�د دهم جنلت تج أ مك ت تهل األنهلو خلدد ك فيهل ساداً ذد�ك ادى�هز 

 ).100:ادتهاة(} ادعريم

: " ق�لل ول�هل هللا : خلوأ فمسهم �ك ساي لعيد ادخدوأ وضي هللا �نو ق�للفوفو ادب* 

ال تس��بها سص�� لاي فهاد�� أ نىس��ي اي��دع د��ه سن سح��د�م سنى��ل مث��ر سح��د ذهب��لً م��ل سنوك م��ّد سح��دهم فال 

 ).7"(نصيىو

في�ل ا�ؤس ). 8(فه ع ادنصهص فسمثلدهل �ثي  تهضح اجالء منزدة سفدئك ادص� ب األطه�لو  

شقلفة مك  بغضهم سف  ثهبهم، ف إال �ي�ف  طي�ب دل�ك   �ب هللا تع�لدب ف �ؤمك ا�و  مك  نتقصهم، ف ل

ف  ��ب ول��هل هللا ف تبع��و سن  جت�� ئ �ه��ب نقه��ة اد��هحي فُح��ّ اس ادش��  عة وض��هان هللا �ه��يهم 

ديكهن���ها د���و سص��� لالً فس�هان���لً  سجلع���يك، اد���  ك اخت���لوهم هللا دص��� بة نبي���و، ث���م اوتض���لهم نبي���و

 . فحهاو يك

 : في ذكر الطعون التي وجهت إليهم: لالمبحث األو

إن س�ث  ادطل�نيك في ادص لاة ادك ام هم اد افضة، فال �جب في ذدك فإنهم  كى فن �لم�ة 

 :  قهل سحد س�المهم فادلهقب الدشيخ ادلىيد.. ادص لاة وضهان هللا تعلدب �هيهم

_ �ه��ب آل ادبي��ت  سأ ز ��لنة_ إال ثالث��ة  إن ادص�� لاة ق��د اوت��دفا جليع��لً اع��د فف��لة ادنب��ي " 

ل��هللن ادىلول��ي فادلق��دان ا��ك األل��هن فسا��ه ذو ادغى��لوأ، ث��م ذ���  سن سواع��ة : فه��ؤالء ادثالث��ة ه��م

فص�لوفا . �للو اك  لل  فساه للللن األنصلوأ فح  ى�ة فسا�ه �ل� ة: آخ  ك قد د قها اهم ؛ فهم

 ). 9"(لبعة 

 : و هللافإن مك ساهغ اد نفن �هيهم مل قلدو اإلملم ساه زو�ة اد ازأ وحل

فل�هم سنو زند ل، فذدك سن اد ل�هل  إذا وس ت اد جر  نتقص سحداً مك سص لب ولهل "  

  ن��دنل ح��ل، فادق�� آن ح��ل، فإنل��ل سنو إدين��ل ه�� ا ادق�� آن فادس��نك سص�� لب ول��هل هللا� فإنل��ل ،

 ). 10"(   دفن سن  ج حها شههننل ديبطهها ادكتلب فادسنة، فادج ح اهم سفدب فهم زنلنقة 

�هم مهقىهم ه ا، فمهقف سئلة ادسنة مك ا�تقلنهم في ادص لاة فال  نبغي ادتش�لغر ا�لد ن إذا 

�ه��ب طع��هنهم ف��ي سف�� ان ادص�� لاة فآح��لنهم، إال سن اد�� أ نفعن��ل هن��ل دس��يلق �المه��م فاد�� ن �ه��يهم 



ال�تللن اعض ادجههة فسص لب األههاء �هب �المهم في اعض ادص� لاة فم�نهم �ب�دهللا ا�ك ل�الم 

 ..قىت دو �هب �الم فيو فملك ف . 

 : ومنهم هاشم بن معروف الحسيني إذ يقول, الرافضة : أوالً 

إن س���داناً م��ك اد��  ك ا�تُب�� فا م��ك ادص�� لاة سف نخه��ها اإلل��الم ف��ي ته��ك ادىت�� ة فاع��د فف��لة " 

اد لهل مبلش ة ��لنها م�ك ادنص�لوو فاديه�هن فادلج�هس سمث�لل ادت�لاعي �ع�ب األحب�لو ففه�ب ا�ك 

�بدهللا اك لالم اإلل ائيهي فغي هم مك اد  ك دبسها ادلسهح فتر�له فا الإلل�الم  منبو فادص لاي

قص��دفا ادتش��ه ش فادتخ  ��ب ���لن ل��الحهم ه��ه إنخ��لل األل��لطي  فادخ اف��لت ا��يك تع��لديم اإلل��الم 

فسحلن ث اد لهل اغية تص�ه   اإلل�الم ف�أن�و  ق�هم �ه�ب مجله��ة م�ك ادخ اف�لت فاألفه�لم ادت�ي 

 ). 11"(ال تستسيغهل ادعقهل تنى  منهل ادطبلع ف

 :الدكتور سليمان حريتاني: أتباع المدرسة العقلية الحديثة، ومنهم : ثانياً 

فتس� ات إد�ب اد �د ث اهال�طة ه�ؤالء فل�هاهم م�ك اديه�هن : " إذ  قهل اعد نقه�و �ل�ك ل�بل

ت ادت�ي م�ل دبث�ت سن سص�ب ) اإلل� ائيهيلت(اد  ك سلهلها طلئى�ة م�ك ادل ف �لت فسقلص�يص ادتهل�هن 

سف إد�ب سح�د  جزءاً مك األخبلو ادد نية فادتلو خية، فد�هال سنه�م سل�ندفا ته�ك ادل ف �لت إد�ب ادنب�ي 

 ). 12"(مك ادص لاة ألحبطت ادغل ة مك إنخلدهل فدم  قبر اهل سحد 

 : ادد�تهو سحلد سميك: فمنهم 

 : ذ� ع هه فآخ  ك في مهضع اد م فقلل

ألحبلو ف�بدهللا اك لالم فاتص�ر ادت�لاعهن اتصر اعض ادص لاة اههب اك منبو ف�عب ا"  

 ). 13"(الاك ج  ج فهؤالء �لنت دهم معههملت   ففنهل �ك ادتهواة فاإلنجير 

فال  خى��ب مق��داو ادجه��ر اد��هاون ف��ي ه�� ا ادك��الم، فل��ل �الق��ة ه��ؤالء الإلنجي��ر، ث��م س ��ك : قه��ت

م�ك نخ�ر ف�ي : ل�ل قي�رفهب مك وفا ة ادص لاة �نو ؟ ثم مل �القة ااك ج  ج الل ز�ل�و ؟ فحق�لً �

 . غي  فنو ستب الدعجلئب

 .م لهن ساه و و: فمنهم س ضل

 : نقر �الم سحلد سميك اآلنف اد �  ثم قلل



سخ��  سفدئ��ك األحب��لو  بث��هن ف��ي اد��د ك اإلل��المي س�لذ ��ب فت ه��لت  ز�ل��هن م�� ة سنه��ل ف��ي " 

و فلهم فهي ف�ي �تلاهم فمك مكنهن �هلهم ف د�هن سخ و سنهل ملل للعهع مك ادنبي صهب هللا �هي

 ). 14"(اد قيقة مك مىت  لتهم 

 : مل قلدو ادعالمة �بد اد حلك ادلعهلي وحلو هللا, فده ن �هب هؤالء ادجهالء  قلل 

, الدجن�ة ادلد ن�ة فش�هد د�و ادنب�ي  سمل �بدهللا اك لالم فص لاي جهير سلهم مقدم ادنبي " 

فح�دث ��ك ادنب�ي ص�هب . فغي ع �لل ثبت في ادص ي يك فغي هلل مك حد ث لعد اك ساي فقلص

هللا �هيو فلهم قهيالً جداً، فقهّلل ذ�  �ك �تب سهر ادكتلب، فمل ثب�ت �ن�و م�ك ذد�ك فه�ه مص�دق ا�و 

حتللً فإن دم  هجد في �تب سهر ادكتلب اآلن ؛ إذ قد ثبت سن �ثي اً م�ك �ت�بهم انق ض�ت،فال  س�يء 

 ) 15"(ادرك اعبدهللا اك لالم إال جلهر سف مك ب ل فولهدو

 : فمل قلدو ادد�تهو م لد ساه شهبة وحلو هللا 

فدم سو سحداً مك �هللء ادج ح فادتعد ر فسئل�ة ادعه�م فاد�د ك تنلفد�و سف ذ��  في�و م�ل  خ�دش " 

فستبل�هم، فنها ل ) 16(في �دادتو إال مل �لن مك ادكتلب ادلتأخ  ك اد  ك تأث فا اكالم ادلستش قيك

ه اإللالم فادنبي فادص لاة مهلهمة الدخبث فادع�دافة فل�هء ادلستش قيك فالليلل اديههن منهم ن 

 ). 17"(ادرك، فال سنوأ �يف نعدل �ك �الم األئلة األثبلت فنأخ  اكالم ادلستش قيك 

فدسنل ا لجة إد�ب تطه �ر ادك�الم ف�ي اد� ن �ه�ب ه�ؤالء ادطغ�لم اع�د م�ل �ه�م م�ك مكلن�ة : قهت

 ..، فللذا اعد اد ل إال ادضاللادص لاة ادك ام، فاتضلح منزدتهم في ن ك اإللالم

 .ذكر الداخلين في اإلسالم من التابعين: الفصل الثاني

 : كعب األحبار رحمه هللا/ المبحث األول 

 : في ذكر الطعون التي وجهت إليه/ المطلب األول 

دقد تنه�ت مشلوب ادطل�نيك فيو، فاختهى�ت سغ اض�هم فمقلص�دهم، فدكن�ي سز��م سن �لم�ة 

ب مك قبهو مك ادص لاة إنلل هه مز ج مك طعهن ادلستش قيك فاد افض�ة اد لق�د ك مل فجو إديو فإد

؛ اجتّ هل جلل�ة مك سنصلو ادلدولة ادعقهية اعضهم اخبث فلهء طه ة، فاعضهم اغىه�ة فانس�يلق 

 . فواء ادشبهة



 : فلأذ�  ادطل�نيك فيو ف�بلواتهم في مقلم فاحد

 : محمود أبو رية: مومنه: أتباع المدرسة العقلية الحديثة: أوالً 

فم��ل ه��ه إال ظهل��لت ) سض��هاء �ه��ب ادس��نة ادل لد ��ة(دق��د ص��نف ه�� ا اد ج��ر �تلا��لً سل��للع 

فت ه��لت، ق��لل في��و اش��نل�لت �ثي�� ة فخ��ز�بالت ل��لقطة حت��ب انب�� و ده�� ن �هي��و جلل���ة م��ك سه��ر 

و فظني سنو اقتلت فيو �هب فتلت اد افضة فادلستش قيك �لل سلهىت، فديس دو فيو ل�ه, )18(ادعهم

اد صف فادتس�ه د، فدق�د ش� ك �تلا�و اثه�ب ��دن م�ك ادص� لاة ادك� ام فادت�لاعيك ده�م اإحس�لن �ل�ل 

ف�ن�د هللا تجتل�ع , ف�لن دكعب األحبلو نصيب فاف�  فقس�ط �بي�  م�ك ل�بو فاتهلم�و الدنى�لق, مضب

 .ادخصهم

فال��تيعلب ���الم ه�� ا األف��لك األث��يم اعي��د ادلن��لل فحس��بي سن سذ���  اع��ض طعهن��و ف��ي �ع��ب 

 :هللاوحلو 

             سخ  سفدئ�ك األحب�لو  بث�هن ف�ي اد�د ك اإلل�المي س�لذ �ب فت ه�لت  �د�هن م� ة : قلل

ف د�هن سخ و سنهل ملل للعهع مك ادنبي صهب هللا �هي�و فل�هم , سنهل في �تلاهم فمك مكنهن �هلهم

 ). 19(فهي في اد قيقة مك مىت  لتهم

             في �ه�د �ل�  فسظه�  إل�المو سخ�   عل�ر ف�ي نه�لء دلل قدم �عب إدب ادلد نة : فقلل

 ). )20فدلل سلهم مك سجهو مك إفسلن ادد ك فافت اء ادك ب �هب ادنبي , فمك 

             فقد التطلع سن  دس مك ادخ افلت فاألفهلم فاأل�لذ ب في ادد ك م�ل ام�تألت : فقلل

 ). 21(او �تب ادتىسي  فاد د ث فشههتهل فسنخهت ادشك إديهل

 :الدكتور أحمد أمين: ومنهم 

فاد��د�تهو سحل��د سم��يك وغ��م ل��هء ص��نيعو ف�ر��م تخبط��و ال  به��غ مبه��غ سا��ي و ��ة م��ك ادكي��د  

فقد الحظ اعض ادبلحثيك سن اعض ادثـقلت ��لاك :  قهل, فادخبث إال سن مل قلدو مؤذن اجهر فلضح

ك غي� هم ��لدثعهبي قتيبة فادنهفأ ال   فو �نو سا�داً فاا�ك ج  �  ادطب� أ  � فأ �ن�و قه�يال ، فدك�

فه� ع : ث�م ذ��  قص�ة ح�هل مقت�ر �ل�  حت�ب ق�لل.....فادكسلئي  نقر �نو �ثي اً في قصص األنبي�لء

ادقصة إن ص ت ندت �هب فقهف �عب �ه�ب مكي�دة قت�ر �ل� ، ث�م فض�عهل ه�ه ف�ي ه� ع ادص�يغة 

ف�ه�ب ادجله�ة فق�د نخ�ر �ه�ب ادلس�هليك م�ك . ة، �لل تددنل �ه�ب مق�داو اختالق�و فيل�ل  نق�راإلل ائيهي



في �قيدتهم ف�هله�م �ثي�  ��لن د�و  –   د �عبلً ففهبلً فغي هلل مك سهر ادكتلب  –هؤالء فسمثلدهم 

 ). 22(فيهم سث  غي  صلدح

 .. السيد محمد رشيد رضا: ومنهم

ل�ة ادعقهي�ة ت�أث اً �بي� اً، ف�ي�ف ال  ك�هن األم�  �� دك وغم حسك ظننل او إال سنو تأث  الدلدو

فهه ادتهلي  ادبلو دأللتلذ م لد �بدع اد أ هه نتلج مدولة جللل ادد ك األفغلني، مع حىظ ادى� فق 

ف  م�ي �عب�لً ففهب�لً ال�ل هل�ل , ايك األ�الم ادثالثة، إال سننل نجد األلتلذ وشيد وضل  ش  ش� فذاً اين�لً 

لف ؛ فقد تسهل �هب �المو فتبنلع ادهلدك م ل�هن سا�ه و �و، فم�ك ��الم وش�يد فمع األ, ا  ئلن منو 

إن �عب األحبلو �لن مك زنلنقة اديه�هن اد�  ك سظه� فا اإلل�الم فادعب�لنة دتقب�ر سق�هادهم : وضل قهدو

ف��ي اد��د ك، فق��د واج��ت نللئس��و فانخ��دع اه��ل اع��ض ادص�� لاة ف�� ففا �ن��و فتن��لقهها م ف لت��و ا��دفن 

 ). )23اعض ادتلاعيك فمك اعدهم سنهل ملل للعهع مك ادنبي إلنلن إديو حتب ظك 

إن ش�  وفاة ه� ع اإلل� ائيهيلت سف سش�دهم تهبيس�لً فخ�دا�لً دهلس�هليك : فقلل ف�ي مهض�ع آخ� 

فهب ا�ك منب�و ف�ع�ب األحب�لو، ف�ال تج�د خ اف�ة نخه�ت ف�ي �ت�ب ادتىس�ي  فادت�لو خ اإلل�المي ف�ي 

 ).24(ادىتك فادسل�ة فاآلخ ة إال منهلل مض ب ادلثرسمهو ادخهل فادتكه ك فاألنبيلء فسقهادهم ف

ه ا اعض �المو، فدو في مقدمة تىسي ع ادلنلو فمهاض�ع سخ� و من�و ��الم ق  �ب م�ك : قهت

 . ه ا  غني �نو مل نقهت آنىلً 

 .فهه في �ر مل قلل متعٍد ظلدم دهلل، ار متهم دهص لاة الدغىهة فادس اجة

 : طائفة الرافضة: ثانيا 

هاقع �ثي ة دهم �ب  ادشبكة ادعلدلية فهلدني �ث ة �المه�م �ن�و، ففقيع�تهم في�و، فقد طلدعت م

فظه  دي اجالء سن مصدو �ثي  مك ادطعهن ادسلاقة هم اد افضة ادسبلاة ادلكى ة دخي  ادبش  اع�د 

 .ولهل هللا صهب هللا �هيو فلهم

لك  ك�هن ه�ؤالء إذا ف�ر مل لقتو مك تهم فافت اءات ال فزن دو �ند �هللء ادنقد ادعلوفيك، ف

 .. �هوضت سقهادهم اأقهال سئلة ادج ح فادتعد ر فسجههم ص لاة ولهل هللا 

فقبر سن سنتقر إدب ادلطهب ادثلني سفون �هب �الم ه�ؤالء فم�ك  � نن �المه�م اع�ض األل�ئهة 

 : تكهن جهاالً �هب مل ذ� فا



 سلندع إدب ول�هل هللا هر مل نقهو �عب وحلو هللا فوفاع اّن�ب نسبتو إدب ن ك اإللالم ف* 

 حتب  تهم الدزندقة ؟ 

اعد ذدك ؟ فإن �لنها  ز�ل�هن ذد�ك  ثم هر مل وفاع ادص لاة �نو نسبهع إدب ولهل هللا * 

تأ ي�داً م�نهم دل�ل  الدك� ب �ه�ب ول�هل هللا  فه ع ونة �ك اإلل�الم الته�لمهم ص� لاة ول�هل هللا 

 . للعهع مك �عب ؟

سن �عب األحبلو نق�ر م�ك ادكت�ب ادس�لاقة نق�الً ص�   لً ا ك�م  :إن ادجهاب اد أ ال م  ة فيو 

مع فتو اهل، ثم للع مك للع مك ادص لاة فغي هم، فوففع �هب سنو مك سخبلو اني إل ائير، فدم 

 .   فعهع إدب ولهل هللا 

ثم جلء اعدهم اعض مك سدف مك ادعهللء فخلصة مك تن�لفل ادق� آن الدتىس�ي  فادبي�لن فل�لق 

فقد مضت اإلشلوة إدب غه�ط . ه ا غل ة مل في األم .. اإلل ائيهيلت التئنلللً منو اهلجلهة مك تهك 

ه�� ا ادص��نيع، فد��يس فواء ه�� ع ادنتيج��ة إال مزا ��دات فمغلدط��لت فج��ة، فوج��م الدغي��ب، فانتق��لص 

 . دأل� اض اغي  حل

 :في التعريف بكعب األحبار رحمه هللا/ المطلب الثاني 

 : ـ اسمه ونسبه

تع اد لي أ، ساه إل لق، ادلع فف اكعب األحبلو مك آل ذأ و�يك، ف قلل هه �عب اك مل

 .مك ذأ ادكالع ثم مك اني ميتم

، فسل��هم ف��ي خالف��ة سا��ي اك��  ادص��د ل ف ق��لل ف��ي خالف��ة �ل��  ا��ك ادخط��لب، سنوك ادنب��ي 

 . ف قلل سنوك ادجلههية ؛ ف�هيو فهه مك ادلخض ميك

 : ـ من روى عنهم العلم

، ف�ك صهيب اد فمي ف�ل  اك ادخطلب ف�لئش�ة سم ادل�ؤمنيك، م لال وفو �ك ادنبي 

 .فملت قبههل

 :ـ من روى عنه العلم 



وفو �نو سلهم مهدب �ل�  ا�ك ادخط�لب فل�عيد ا�ك ادلس�يب ف�ب�دهللا ا�ك ادزاي�  ا�ك ادع�هام 

ف�بدهللا اك �بلس ف�بدهللا اك �ل  اك ادخطلب ف�طلء اك ساي والح فمعلف ة اك ساي لىيلن فساه 

 . فغي هم ه   ة

 : ـ ثناء العلماء عليه

 .إن �ند ااك اد لي  ة دعهللً �ثي اً : فقلل ذ� ع ساه اددوناء *  

سال إن سا�ل اد�دوناء سح�د اد كل�لء، سال إن �ل� ف ا�ك ادع�لص : فقلل معلف ة وضي هللا �نو*  

ي���و سح���د اد كل���لء، سال إن �ع���ب األحب���لو سح���د ادعهل���لء، إن ����لن �ن���دع دعه���م �لدثل���لو فإن �ن���ل ف

 ). 25(دلى طيك

 :فسطبقت �هلة ادعلوفيك او �هب قبهدو ف�دم ادتع ض دو إال مل لهف  أتي

 : قهل ادعالمة �بد اد حلك ادلعهلي وحلة هللا 

دكعب ت جلة في ته  ب ادته  ب، فديس فيهل �ك سحد م�ك ادلتق�دميك تهثيق�و، إنل�ل فيه�ل ثن�لء 

م�ة ادش�يخيك م�ع سن�و إنل�ل ج� و ذ�� ع ف�ي اعض ادص لاة �هيو الدعهم، ف�لن ادلزأ �هم �هي�و �ال

ادص ي يك � ضلً دم  سند مك ط  قو ش�يء م�ك اد �د ث فيهل�ل فال س�� ف د�و وفا �ة   ت�لج إديه�ل 

سهر ادعهم فأمل مل �لن   كيو �ك ادكتب ادقد لة فهيس ا جة �ك سحد مك ادلسهليك فإن حكلع اع�ض 

 . ادسهف دلنللبتو �ندع دلل ذ�  في ادق آن

�ر مل نسب إدب �عب في ادكتب اثلات �نو فإن ادك اايك مك اعدع ق�د نس�بها إدي�و فاعد فهيس  

سشيلء �ثي ة دم  قههل، فمل صح �نو مك األق�هال فد�م  هج�د ف�ي �ت�ب سه�ر ادكت�لب اآلن د�يس ا ج�ة 

فاض ة �هب � او فإن �ثي اً مك �تبهم انق ضت نسخهل ثم دم  زادها    فهن ف بددهن فمل�ك ذ��  

 ). 26(هـ . وضل في مهاضع مك ادتىسي  فغي ع س ذدك ادسيد وشيد

 :شبهة وجوابها

سن��و ذ���  : اح�تج اع��ض م��ك طع�ك ف��ي �ع��ب ال��ل وفاع ادبخ�لوأ ���ك معلف ��ة وض�ي هللا �ن��و

إن �لن مك سصدق هؤالء ادل دثيك اد  ك   دثهن �ك ادكتلب فإن �نل مع ذد�ك : �عب األحبلو فقلل

 ).27(دنبهها �هيو ادك ب



 : �ك ه ع اأجهاة منهل مل ذ� ع اد لفظ ااك حج  وحلو هللا اقهدوفقد سجلب ادعهللء 

فه� ا ن �ه ق�هل اا�ك �ب�لس ف�ي ح�ل �ع�ب ادل� �هو ا�ّدل م�ك قبه�و فهق�ع ف�ي : قلل اا�ك ادت�يك

سندان �عب ملك �لن مك سهر ادكتلب فسلهم فكلن   دث �نهم ف� ا : فادل ان الدل دثيك: ادك ب قلل

فدعههم �لنها مثر �عب إال سن �عبلً �لن سشد منهم اص�ي ة : للمك نر  في �تبهم ف دث �لل فيهل، ق

سوان معلف ة إنو  خط�ئ سحيلن�ل فيل�ل  خب�  ا�و : فقلل ااك حبلن في �تلب ادثقلت . فس� ف الل  تهقلع

دهكت�لب ال دكع�ب؛ فإنل�ل  ق�ع ف�ي ) دنبهه �هي�و(ادضلي  في قهدو : فقلل غي ع. فدم   ن سنو �لن � االً 

 ص�ح ��هنع �ه�ب ادكت�لب ف ص�ح ��هنع �ه�ب : هم اددهع فح فهع، فق�لل �ي�لض�تلاهم ادك ب دكهن

�ع��ب ف�ه��ب حد ث��و فإن د��م  قص��د ادك�� ب ف تعل��دع إذ ال  ش��ت ط ف��ي مس��لب ادك�� ب ادتعل��د ا��ر ه��ه 

 .اإلخبلو �ك ادشيء اخالف مل هه �هيو فديس فيو تج  ح دكعب الدك ب

هر ادكت�لب  ك�هن �� الً ال سن�و ادلعنب سن اعض اد أ  خب  او �عب �ك س: فقلل ااك ادجهزأ

 ). 28(هـ. تعلد ادك ب فإال فقد �لن �عب مك سخيلو األحبلو س

 : ف قهل اد لفظ ااك �ثي  وحلو هللا

�هب �ع�ب األحب�لو ه�ه ادص�هاب، فاد �ل م�ع معلف �ة ف�ي ه� ا  فه ا اد أ سنك ع معلف ة 

فيلل نقهو ال سنو ��لن  تعل�د : نيإن �نل دنبهه �هيو ادك ب  ع: اإلنكلو فإن معلف ة �لن  قهل �ك �عب

نقر مل ديس في ص ىو فدكك ادش�أن ف�ي ص� ىو سنه�ل م�ك اإلل� ائهيلت ادت�ي غلدبه�ل مب�دل مص� ف 

إد�ب ش�يء منه�ل الدكهي�ة فإن�و نخ�ر  فال حلجة دنل مع خب  هللا تع�لدب فول�هل هللا , م  ف مختهل

 ). 29(هـ. منهل �هب ادنلس ش  �ثي  ففسلن �  ض س

طعك في �عب  ت وع اأن مل نقهو �عب فيو نس فتش�ه ش فاد �ل سن ادنب�ي  ف�لمة مك: قهت

  قد فضع دنل قل�دة م كلة ن جع إديه�ل ف�ي �لم�ة اد فا �لت اإلل� ائيهية ل�هاء م�ل وفاع �ع�ب سف

ال تصدقها سه�ر ادكت�لب : (وفاع غي ع مك سهر ادكتلب فهي مل وفاع ادبخلوأ م فه�ل ـ �لل مضب 

 ). الل فمل سنزل إديكم فإدهنل فإدهكم فاحد فن ك دو مسهلهن فال تك اههم فقهدها آمنل

 : وجماع هذه القاعدة

تصد ل م�ل ص�دقو ادش� ع اإلل�المي ـ مل�ل ج�لء ��نهم، فتك�  ب م�ل � ا�و ـ مل�ل ج�لء ��نهم، 

 . فادتهقف فيلل لهو ذدك



 :نعهن إدب ادثنلء �هب �عب اسيلق مل قلدو فيو اد لفظ اد هبي وحلو هللا

فك�لن   ��دثهم ���ك ادكت�ب اإلل�� ائيهية ف  ى��ظ  ب��  ج�لدس سص�� لب ول��هل هللا ادعالم�ة اد 

�جلئب ف أخ  الدسنك �ك ادص لاة ف�لن حسك اإللالم متيك ادد لنة مك نبالء ادعهللء ف�لن خبي اً 

 ) 30(هـ. اكتب اديههن دو ذفق في مع فة ص ي هل مك الطههل في ادجلهة س

دهغزف في سفاخ  خالف�ة �ثل�لن ا�ك �ى�لن وض�ي هللا تهفي وحلو هللا ا لص ذاهبلً : ـ وفاته

 ). 31(لنهات) 104(هـ فقد اهغ 34ملت لنة : �نو قلل ااك حبلن

 :الخاتمة 

 اد لد ل سفالً فآخ اً فظله اً فالطنلً فل اً فجه اً اد لد ل �هب مل 

 . مك او مك إتللم ه ا ادعلر اد أ سحتسب �هب هللا سج ع في ادداو ك

ل ف��ي ه�� ا ادب ��ث سنل��هذجيك م��ك وج��لالت خي��  ادق�� فن م��ك اد��  ك ذاق��ها ح��الفة ـ�� دق��د تنلفدن��

 .اإل للن اعد سن � فها ادبلطر لنهات

ـ إن مك تنلفدهم ه ا ادب ث ه�م اع�ض م�ك نخ�ر ف�ي ن �ك اإلل�الم ف��لن �ه�ب ن �ك اديههن �ة 

 : فهلل 

 .ادص لاي ادجهير �بد هللا اك لالم وضي هللا �نو(*) 

 . �عب األحبلو وحلو هللا فادتلاعي ادلبلوك(*) 

ـ فقد خهصت ه ع اددوالة ادلهجزة إدب إا از مكلنتهل�ل م�ك حي�ث ادعداد�ة فادعه�م فادلنزد�ة، 

فسفض ت مقداو ادلك  فادكيد اد أ   لك ضد س�الم األمة ت ت شعلوات مختهىة فن�لفو متبل نة 

 .مصلنو ادتش  ع اإللالمي جلعهل جليعلً إلقلط ادثقة الدعدفل ادنقهة ملل  ىضي إدب ادتشكيك في 

فإن�ي سفص�ي ف��ي خلتل�ة ه�� ا ادب �ث ا��أن  ق�هم اع�ض ادب��لحثيك اجل�ع ت�� اجم األ��الم اد��  ك 

سل��هلها ف��ي ص��دو اإلل��الم ف���لنها م��ك قب��ر �ه��ب اديههن ��ة سف ادنص�� انية فادتع  ��ف اه��م فم لفد��ة 

فصالة فل�المل فاد لد سفال فآخ ا، . التخالص اددوفس ادلستىلنة مك لي تهم فهم �ث  ا لد هللا

 .�هب خي  ادهوو، فمصبلح اددجب، ف�هب آدو فص بو، فمك اقتدو



 الحواشي. أ

دعيلنة ادكبيسي ) ص لاة ولهل هللا صهب هللا �هيو فلهم في ادكتلب فادسنة(ف نر  ) 1(

 ) 21ص(

 . فهه ص يح �هب ش ط ادبخلوأ) 2/159(وفاع سحلد )2(

 ) فتح 8/129(وفاع ادبخلوأ  )3(

 )فتح ادبلوأ 8/297(خلوأ في �تلب ادتىسي  وفاع ادب )4(

 لبل تخ  جو ) 5(

 – 26، ص14ص-13ص(سصر ادكالم الاك تيلية في مقدمة في سصهل ادتىسي  ) 6(

فتهلع فيو �هب ه ا ادن ه ادد�تهو م لد حسيك اد هبي في ادتىسي  فادلىس فن ) 27ص

)1/179 -180 ( 

فمسهم في فضلئر ) 2/292(يو فلهم ادبخلوأ في فضلئر سص لب ادنبي صهب هللا �ه) 7(

 ) 4/1967(ادص لاة 

ص لاة ولهل هللا صهب هللا �هيو فلهم في ادكتلب :  نر  في مكلنة ادص لاة ففضههم) 8(

 فادسنة دأللتلذ �يلنة ادكبيسي 

 ) 17فص 4ص( نر  االختصلص دهشيخ ادلىيد ) 9(

 ) 97ص(وفاع ادخطيب في ادكىل ة ) 10(

ف�هب ) 108ص  – 106ص(ثلو فاألخبلو دهلشم اد سيني ادلهضه�لت في اآل) 11(

 )88ص – 86ص(�المو إضلفلت فش ح مك صلحب تهظيف ادل  م 

 .88تهظيف ادل  م د   تلني ) )12(

 ).199ص(فج  اإللالم ) 13(

 ).110ص (سضهاء �هب ادسنة ادل لد ة ) 14(



 ).97ص (األنهاو ادكلشىة ) 15(

 .بفاكالم اد افضة س ضلً �لل مض)) 16(

 ).100ص(اإلل ائيهيلت فادلهضه�لت في �تب ادتىسي  ألاي شهبة) 17(

مل��ك ون �هي��و ادعالم��ة م ل��د �ب��د اد�� زاق حل��زة فادعالم��ة �ب��د اد�� حلك ا��ك   ��ي ) 18(

ادلعهل��ي ف��ي األن��هاو ادكلش��ىة دل��ل ف��ي �ت��لب سض��هاء �ه��ب ادس��نة م��ك اد��زل فادترهي��ر فادلجلزف��ة 

 .و في نفلع �ك ادسنة وحلهم هللا جليعل فاأللتلذ ادد�تهو م لد اك م لد ساه شهب

 ) .110ص . (سضهاء �هب ادسنة) 19(

 ) .115ص . (سضهاء �هب ادسنة) 20(

 ).126ص . (سضهاء �هب ادسنة) 21(

 ).198ص (فج  اإللالم ) 22(

 ).541/  27(مجهة ادلنلو ) 23(

ف�أفونع ف�ي  فقد طلو اه ا ادكالم اعض ادعص انييك ادجدن) 783/  27(مجهة ادلنلو ) 24(

�تلب دو مهيء الدضالالت فادجه�لالت فه�ه اد�د�تهو ل�هيللن ح  ت�لني ف�ي �تلا�و تهظي�ف ادل � م 

 .فادكتلب فيو مجلزفلت فضالالت في مهاضع غي  قهيهة منو   تلج إدب نقد فون) 89ص(

، حهي�ة )5/333(،ف ثق�لت اا�ك حب�لن)445/  7(تنر  ت جلتو في طبق�لت اا�ك ل�عد ) 25(

، )52/ 1(، ت�� � ة اد ��لفظ )489/  3(، ل��ي  س���الم ادن��بالء )47 – 6/3(ف) 5/364(األفدي��لء 

 ) 438/  8(، ته  ب ادته  ب )189/ 24(ته  ب ادكللل 

 .99األنهاو ادكلشىة ص ) 26(

 ).7361(وفاع ادبخلوأ في اال�تصلم الدكتلب فادسنة ) 27(

 ). 13/334(فتح ادبلوأ )) 28(

 ). 223/  5(تىسي  ااك �ثي  ) 29(



 ).490 – 489/  3(لي  س�الم ادنبالء ) 30(

 ).193 – 192/  24(ف نر  ته  ب ادكللل دهلزأ ) 333/  5(ادثقلت ال اك حبلن ) 31(

  

 المصادر والمراجع. ب 

, حهي��ة األفدي��لء فطبق��لت األص��ىيلء, سا��ه نع��يم سحل��د ا��ك �ب��د هللا, )ه��ـ1400(األص��بهلني -

 .دبنلن -فتاي , ناو ادكتلب ادع اي, ادطبعة ادثلدثة

 .دبنلن -اي فت, ناو ادكتلب ادع اي, ط.ن,ت.ن, فج  اإللالم, سميك -

ناو , ط.ن, ت.ن, ت�ح م ل�هن إا� اهيم زا �د, ادتلو خ ادص�غي , م لد اك إللل�ير, ادبخلوأ -

 .دبنلن -اي فت, زا د

مجه��س نائ�� ة , , ادطبع��ة األفد��ب, ادثق��لت, م ل��د ا��ك حبّ��لن ا��ك سحل��د, )ه��ـ1393(ادبس��تي -

 .ادهند -حيدو سالن ادد�ك, لوف ادعثللنيةادلع

ناو اا�ك , ط.ن, ت.ن, اد �لفظ سا�ه اك�  ا�ك �ه�ي ادخطي�ب, ادكىل ة في �هم اد فا ة, ادغدانأ -

 .مص  -ادقله ة, تيلية

ت��ح , سا�ه �يس��ب م ل�د ا��ك �يس�ب ا��ك ل�هوة, )ل�نك ادت م�� أ(ادج�لمع ادص�� يح, ادت م� أ -

 .دبنلن -اي فت, ليةناو ادكتب ادعه, ط.ن, ت.ن, سحلد م لد شل� 

, اإلص�لاة ف�ي تليي�ز ادص� لاة, ش�هلب اد�د ك اد �لفظ سحل�د ا�ك �ه�ي ا�ك م ل�د, ااك حج�  -

 .دبنلن -اي فت, ناو ادكتب ادعهلية, ط.ن, ت.ن

 .لهو ل, ناو اد صلن, ط.ن, ت.ن,تهظيف ادل  م, لهيللن, ح  تلني -

 -اي�� فت, ناو ادلع��لوف, ط.ن, ت.ن, ادلهض��ه�لت ف��ي اآلث��لو فاألخب��لو, هلش��م, اد س��يني -

 .دبنلن

 .ناو ادىك  ادع اي, م.ن, ط.ن, ت.ن, ادلسند, اإلملم سحلد, حنبر -



ناو إحي�لء ادت� اث , م.ن, ط.ن, ت.ن, ت� � ة اد ى�لظ, ساه �بدهللا شلس ادد ك م ل�د, اد هبي -

 .ادع اي

ت���ح ش���عيب , ل���ي  س����الم ادن���بالء, سا���ه �ب���دهللا ش���لس اد���د ك م ل���د, )ه���ـ1406(اد��� هبي -

 .دبنلن -اي فت, مؤلسة اد للدة, ادطبعة اد ااعة, ونلؤفط فجلل�ةاأل

 .مص , ناو ادسعلنة, ادتىسي  فادلىس فن, م لد حسيك, )هـ1396(اد هبي -

 .دبنلن -اي فت, مؤلسة األ�هلي, ط.ن, سضهاء �هب ادسنّة ادل ّلد ة, م لهن, ساه و ة -

مكتب��ة , ادطبع��ة ادثلني��ة, نص��هوت��ح ز ��لن م ل��د م, ادطبق��لت ادكب�� و, )ه��ـ1408(اا��ك ل��عد -

 .ادلد نة ادلنهوة, ادعههم فاد كم

, اإلل� ائيهيلت فادلهض�ه�لت ف�ي �ت�ب ادتىس�ي , م ل�د ا�ك م ل�د, )ه�ـ1408(ساه ش�هبة -

 . مص  -ادقله ة, مكتبة ادسنة, ادطبعة اد ااعة

 .مكتبة ادسنة,م.ن, ط.ن, ت.ن, نفلع �ك ادسنة, م لد اك م لد, ساه شهبة -

, ناو ادىك�� , ج��لمع ادبي��لن ���ك تأف ��ر آأ ادق�� آن, م ل��د ا��ك ج  �� , )ه��ـ1405(ادطب�� أ -

 .دبنلن -اي فت

ناو , ادطبع��ة األفد��ب, ته��  ب ادته��  ب, سحل��د ا��ك �ه��ي ا��ك حج�� , )ه��ـ1327(ادعس��قالني -

 .ادهند -حيدو سالن ادد�ك, ادلعلوف ادنرلمية

ت�ح �ب�د ادعز �ز , فتح ادب�لوأ ش� ح ص� يح ادبخ�لوأ, سحلد اك �هي اك حج , ادعسقالني -

 .نمشل, ناو ادىك  , ط.ن, ت.ن, اك الز

, ادلطبع��ة اد يدو ��ة, ط.ن, ت.ن, االختص��لص, )ادش��يخ ادلىي��د(م ل��د ا��ك م ل��د, ادعكب�� أ -

 .ادنجف

 .نمشل, ناو ادقهم, ط.ن, ت.ن, ص لاة ولهل هللا في ادكتلب فادسنة, �بلنة, ادكبيسي -

, ادطبعة األفد�ب, تح للمي ادسالمة,  آن ادعريمتىسي  ادق, ساه ادىداء, )هـ1412(ااك �ثي  -

 .اد  لض, ناو طيبة



, ادطبع��ة اد ااع��ة, ت��ح اش��لو ���هان, جل��لل اد��د ك سا��ه اد ج��لج  هل��ف, )ه��ـ1406(ادل��زأ -

  .دبنلن -اي فت, مؤلسة اد للدة

تح م لد فؤان �ب�د , ص يح مسهم اش ح ادنهفأ, ااك اد جلج ادقشي أ ادنيسلاهوأ, مسهم -

  .دبنلن -اي فت, و إحيلء ادت اث ادع اينا, ادبلقي

 المجالت . ج

 مص , مطبعة ادلنلو, دل لد وشيد وضل, مجهة ادلنلو -

  

 


